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  تحلیل وتصمیم النظم

ما ھو النظام ؟ 

في مواقع شتى في مجال تكنولوجیا المعلومات، فنقول، على سبیل المثال ال الحصر، نظام  (system) تتكرر كلمة نظام
مجموعة من العناصر المترابطة التي تتفاعل لكي تقوم بوظیفة محددة،  یقصد بالنظام. الخ...الحاسوب أو نظام المعلومات 

. ونظام ما یمكن أن ال یعمل بشكل جید، ولكنھ مع ذلك یبقى اسمھ نظام. بغرض تحقیق ھدف معین، أو مجموعة أھداف
 ات، والبرامجی(hardware) فنظام المعلومات المحوسب في مؤسسة ما یشتمل على عناصر المكونات المادیة

(software)والبیانات ، data)) واألفراد العاملین، واالتصاالت (communications)  وما شابھ من العناصر
.المترابطة والمتفاعلة، التي تعمل على تحقیق أھداف المؤسسة 

System analysis: تحلیل النظام 

المكتبات وفي كافة المؤسسات المعنیة  إن ھذه المصطلحات باتت تستخدم في بیئة المعلومات وتكنولوجیا المعلومات في
 .بالحوسبة

 :اآلتي (analysis بالتحلیل( إنھا سلسلة من الخطوات واإلجراءات لتصمیم وبناء نظام محوسب في أي بیئة ونعني 
فھم وإدراك النظام القائم المطلوب تحویلھ إلى شكل محوسب وتحلیل مكوناتھ وعناصره إلى جزیئات صغیرة تصل 

وتستخدم ھذه الخطوة سواء كان النظام المحوسب . لى وضع تصورنا المالئم لوضع النظام المحوسب الجدیدبالنھایة إ
ً أو نظام جاھز ً عن النظام الیدوي أو یأخذ . مصمم محلیا وبموجب ھذا التحلیل یمكن بناء نظام محوسب جدید ویختف تماما

رات الجدیدة إنھ كذلك تحلیل للمشكالت والمعوقات جوانب منھ ویعمل على تطویرھا بما یتالءم والحاجات والتطو
. والتعقیدات التي كانت تصاحب العمل الیدوي والعمل على وضع الحلول لھا من خالل الحوسبة أو النظام المحوسب

 ً ً محوسبا ً نجحنا في بناء نظاما ً نستطیع القول بأننا فعال تاح ھذه الخطوة ھي األھم وھي مف. وعندما یكون التحلیل منجزا
فشل أو نجاح الحوسبة ككل ألن ھذا التحلیل سیضع أمام أعین المحللین كل صغیرة وكبیرة وسیعملون على وضع الحلول 

ً دون مفاجآت أثناء التنفیذ؛ فالحوسبة لیست مجرد أجھزة وبرمجیات ومبرمجین  .لھا والتعامل معھا آلیا
وھذه النماذج والمودیالت مھمتھا وصف إجراءات . الیدوي القائمتبدأ عملیة التحلیل من خالل بناء نماذج ومودیالت للنظام 

ً لنظام اإلعارة أو الفھرسة فإن خطوات وإجراءات العمل تحلل إلى خطوة خطوة وترسم على شكل  وخطوات الفعالیة مثال
ً أو نموذج ومودیل یعكس اإلجراءات الیدویة وطریقة تدفق وحركة البیانات والمعلومات أثناء تنفیذ عملة ال فھرسة مثال

ً ھذه النماذج المرسومة للرفوف بشكل دقیق بعید عن الغموض واالزدواجیة التي قد تصاحب التحلیل  اإلعارة وتقید أیضا
 .المعتمد على الكالم النصي فقط

 :(أو باألحرى تكون على عدة أنواع منھا( وتعرف ھذه النماذج والمودیالت باآلتي
  . Data تشرح وتوضح البیاناتالنماذج والمودیالت التي  -1
 .Processes النماذج والمودیالت التي تشرح وتوضح اإلجراءات -2
Information Flow in the System النماذج والمودیالت التي تشرح وتوضح تدفق المعلومات في النظام -3 

:أھمیة التحلیل في الحوسبة 

 :غیرھا من التطبیقات، أھمیة خاصة في اتجاھین إن لتحلیل نظام الحوسبة، في التطبیقات المكتبیة وفي
ً أو جزئیا -1  .لبناء نظام محوسب جدید یختلف عن النظام الیدوي القدیم كلیا
ً أو جزئیاً  -2  .إلجراء تعدیالت على نظام محوسب قائم كلیا

ً خالل مرحلة التخطیط وذلك للوقوف على اآلتي  :إن التحلیل خطوة أساسیة ویجب أن تحسب جیدا
 .خطوة خطوة) الیدویة( آلیة عمل الفعالیات القدیمة  -1
 .حجم البیانات المستخدمة وأسلوب تنظیمھا وتدفقھا -2
 .إلمام العاملین بھذه الخطوات وآلیة عملھم -3
 .االختناقات والمشكالت التي تعترض العمل وتدفق البیانات -4

م النظام القائم والوقوف على مشاكلھ لغرض بناء وتطور وخالصة القول إن تحلیل النظام عبارة عن دراسة تفصیلیة لفھ
.نظام أفضل منھ 
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system design تصمیم النظام 

ً على براعة ودقة  فھو مرحلة الحقة وكنتیجة حتمیة للمرحلة األولى وھي التحلیل ونجاح أو فشل التصمیم یعتمد أساسا
 .وصحة التحلیل، ألنھ األساس الذي یقوم علیھ البناء

 عنى أو من الذي یقوم بالتحلیل؟من الم
 :كما ذكرنا في مرحلة التخطیط، فإن جھات عدة معنیة في ھذه الفعالیة وأھم الجھات ھي

) الخ .. …المفھرسون ، العاملون في قسم اإلعارة، قسم التزوید، المراجع، الدوریات ( العاملون في تنفیذ الفعالیة ذاتھا  -1
ون عملھم ویعانون من المشكالت والذین صاروا یمتلكون الخبرة واإلمكانیة في إعطاء من الذین مارسوا وال زالوا یمارس

 .وجھات نظر لتشخیص مواقع الضعف ووضع التطورات واآلراء للتطویر
لكون المتخصصین بعلم المكتبات والمعلومات ھم األكثر درایة وكفاءة ) ونحن نركز على كلمة یساعدھم ( یساعدھم  -2

ً یساعدھم محللوا النظم من المتخصصین بعلم الحواسیب والبرمجة. أي جھة أخرى في فعالیتھم من  .إذا
الذین یعانون من مخرجات النظام الیدوي القائم  end users المستفیدون النھائیون من الرواد الذي یعرفون ب -3

، حللون أخذھا بعین االعتباریستطیعون ان یوضحوا بدقة كبیرة مواطن الضعف أو النقص او المعاناة لكي یستطیع الم
ً لفائدة المستفید النھائي ً وأخیرا  .فالنظام المحوسب أوال

ً بعض اإلداریین أو مدیر المكتبة أو من ینوب عنھ وحسب الحاجة وطبیعة المكتبة -4  .أحیانا
 :واجبات محلل النظام

ً بالت أما الواجبات . حویل وإلى نھایة المطافإنھ ذلك الشخص الذي یجب أن یعمل مع النظام منذ بدایة التحویل وصوال
 :فھي
 . جمع البیانات التفصیلیة من آلیة عمل النظام القدیم -1
 .وضع الخطة الجدیدة للتحویل أو التطویر -2
 .الحدیث واجراء اللقاءات العدیدة من كافة الجھات المعنیة بالموضوع -3
 .الهأع ٣الوقوف على المشكالت والمعوقات من خالل النقطة  -4
دراسة الملفات الیدویة واإلطالع على السجالت كافة للوقوف على خطوات سیر العمل واإلجراءات التفصیلیة لتنفیذ  -5

 .كل مھمة مھما كانت صغیرة
 :إن ھذه المھمة لیست سھلة وتحتاج الى توفر الصفات واإلمكانات التالیة

 درایة ومعرفة بواقع العمل -1
 الصبر والحكمة  -2
 یة التحلیل مع الخیال واإلبداع لغرض االبتكار قابل -3
خاصة فإن العدید من محللي النظم یعملون في بیئة فیھا الكثیر من ) مھارات االتصال مع اآلخرین(قابلیة االتصال  -4

 . التناقضات والغموض وتداخل البیانات وتناقض اإلجابات أحیاناً 
 :فھي أما مصادر المعلومات التي تعتمد لتحلیل النظام

 ( الخ… سجالت، فھارس، إحصاءات ( الوثائق والملفات  -1
 (من العاملین(مستخدمو النظام  -2
 .(المستفیدون النھائیون(مستخدمو النظام  -3

 :ومن واجبات محلل النظم أو من ھو محلل النظم ما یأتي
رف بالجزیئات حول تنفیذ النظام بشكلھ إنھ مستشار الصفة أو الوظیفة األولى لھ كمستشار ضمن فریق العمل ألنھ األع -1

 .القائم أو التقلیدي
فوظیفة الخبیر تتطلب وجود مھارات الحاسوب والبرمجیات والنظم إضافة إلى الخبرة . إنھ خبیر یدعم الفریق في عملھ -2

 .الموضوعیة في مجال العمل
ذكرنا على التغییر فإن عقلیة محلل النظام یجب أن حیث إن تحلیل النظام یعتمد كما . إنھ آلیة التغییر في نظام المكتبة -3

 .تكون مؤمنھ بالتغییر، متحملة لمتاعبھ وأعباءه مع قدرة على إقناع اآلخرین بھذا التغییر وبالتالي توفیر مستلزمات التغییر
 .تغییراتإنك مجبر على تعلیم المستفیدین والعاملین استخدام نظام المعلومات الجدید الذي یتضمن العدید من ال

ألنھ أو ألنھا سیالحظون كمیة كبیرة من المشكالت التي  Problem Solver (حالل مشاكل(یعمل على حل المشكالت  -4
ً حل المشكالت وعلیھ معالجة الموقف بطریقة علمیة منظمة  .بحاجة إلى حل فالتغییر أو التطویر معناه أیضا

 :أسالیب جمع البیانات في مرحلة تحلیل النظام

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 تح

 8صفحة  بدرالدین حسن الطاھر 
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 Interviewsطرح األسئلة المباشرة عن طریق المقابالت واللقاءات  .1
  Questionnairesطرح األسئلة غیر المباشرة عن طریق االستبیانات والمسوحات  .2
 Observation المالحظة .3
 ورشات العمل ومجامیع النقاش .4

Workshops, group discussions, formal sessions and Brain storm sessions 
  Documents Analysis تحلیل الوثائق المكتوبة والموجودة .5
ً عن طریق .6  .لطرح األسئلة واستشارة الخبراء e-mail:جمع المعلومات إلكترونیا
وھي من أفضل الطرق لمعرفة مواطن  Analysis by participation المشاركة في العمل مع العاملین أنفسھم .7

ً أو ربما أسبوع أو اكثر مع العاملین ویمارس خطوات الضعف والقوة وآلیة العمل و ھو أن یقضي المحلل یوم عمل مثال
 : العمل، وتتضمن ھذه الطریقة أسالیب مختلفة منھا

الحالة النفسیة (وھنا نستطیع معرفة كیف یشعر الشخص إزاء عملھ  analyzing people’s roles تحلیل دور الناس. أ
 .فة كیف یستطیع األشخاص تنفیذ مھمة محددة ولماذا ھنالك تفاوت بینھم في تنفیذھاوالھدف ھو معر (ومستوى الرضى

ً كفریق عمل analyzing interaction تحلیل التداخل. ب  .وھنا نحلل كیفیة عمل الناس معا
 .ویتضمن دراسة ماذا یحدث في موقع محدد خالل فترة من الزمان analyzing location تحلیل المكان. ج
حیث یتم تصمیم شاشات مبدئیة تمثل البرنامج وتطرح للمستفیدین أو المستخدمین حیث  Prototype لیل بطریقة الـالتح. د

ً إلى الشكل الصحیح والمطلوب فعالً   – Costیقومون باستخدامھا لغرض إعطاء المالحظات وإجراء التعدیالت وصوال
benefit analysis . 

 :ویتضمن ھذا التحلیل خطوتان ھما
 .وضع وتحدید التقدیرات للقیمة والفائدةل -1
 لتحدید واتخاذ القرار، ھل المشروع بأكملھ یستحق الخوض والسیر فیھ ما دامت الكلفة والقیمة والفائدة قد حددت؟ -2

مثل شراء الكتب  ( Tangible) عند تحدید القیمة أو الكلفة والفائدة ، ھنالك أشیاء ومواد ومعلومات یمكن حسابھا بسھولة
قیمة وكلفة الوقت المستنفذ إلنجاز مھمة ما، إضافة / أسعار األجھزة والمعدات/ كلفة التجلید / أو االشتراكات بالدوریات 

  :إلى
 .قیمة وكلفة األجھزة الجدیدة التي نحتاجھا للتحول إلى النظام الجدید .1
 .قیمة وكلفة األثاث والمعدات التي تحتاجھا األجھزة والبیئة الجدیدة .2
 .كلفة أجور العاملین ضمن البیئة التكنولوجیة الجدیدة ، وبضمنھا كلفة التدریب .3
 .كلفة متطلبات القرطاسیة والمعدات الورقیة األخرى للعمل .4
كلفة الوقت، (كلفة التحول من النظام القدیم إلى الجدید حیث تتم مقارنة كلفة إنجاز العمل بشكلھ الیدوي القدیم من حیث  .5

 .مع ما یتوقع لھ من خالل البرنامج أو النظام المحوسب) الخ… ، العاملین األجھزة
ً السفر والسكرتاریة .6  .الخ.. كلفة مصروفات أخرى كالخبرات واالستشارات وأحیانا

ً كم نستطیع أن نوفر لو أسرعنا بإنجاز المشروع؟  ( intangible ) أما القیمة التي یصعب حسابھا بھذه الصورة فھي مثال
 ھي القیمة أو الفائدة إعادة لطرح خدمة معلومات جدیدة؟ ما

وھي تقوم على حساب الوقت  payback methodفائدة المشروع ھي التي تعرف بـ / وأھم طریقة متبعة لحساب قیمة 
تنفیذ الذي خاللھ سوف یتم استرجاع المال الذي تم إنفاقھ على المشروع حیث یقسم على عدد السنوات التي ستلي البدء بال

ً كلما قلت عدد السنین كلما كانت الفائدة أكبر .وكل عام یحدد مقدار االدخار  .وطبعا
 System analysis تحلیل النظام

وكما ذكرنا ھنالك خطوات تسبق البدء بالحوسبة تتمثل في تحلیل اإلجراءات والخطوات بعد أن نحدد الھدف ثم نرسم 
 :اآلتيوالتي یمكن أن نمثلھا ب. الخطوات والمھام

  Automation Options دراسة خیارات الحوسبة: الحالة األولى
بعض الخطوات واإلجراءات لحوسبة فعالیات معینة في المكتبة والتي من شأنھا أن تطور خدمات المعلومات : الھدف 

 .فیھا
 : اإلجراءات والمھام

 .األنسب الذي یوفر نجاح الھدف فحص ودراسة الخیارات المطروحة بموجب المعطیات واإلمكانات واختیار -1
 .حدد خطوات واضحة لتنفیذ الفعالیة -2
 .حدد البرمجیة المطلوبة الصالحة للتنفیذ بعد أن تقییمھا كذلك األجھزة واالتصاالت -3
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 .وضح الكلفة المطلوبة للتنفیذ -4
 .بةحدد بوضوح الدعم الفني والتقني المطلوب للتنفیذ وھل ھو من داخل أو خارج المكت -5

 Shelf list analysis تحلیل سجل الرف: الحالة الثانیة 
للتعرف على ووصف الوثائق والمواد ومصادر المعلومات الموجودة في المكتبة والتي تمثل سجل الموجودات : الھدف 

 .لمیةوحجم البیانات المتاحة ومدى استكمالھا ووقتھا وھل ھي وفق المعاییر العا) الوصف البیلیوغرافي ( من حیث 
 :اإلجراءات والمھام

 (الخ… الفھرسة والتحلیل والتصنیف( دراسة الوسائل المعتمدة في المكتبة للسیطرة على النوعیة في العمل  -1
تحلیل كم ونوع المعلومات البیلیوغرافیة الموجودة في سجل الرف وذلك لتحدید حجم وكمیة وطبیعة المعلومات التي  -2

 .القاعدةستدخل إلى كل تسجیلة في 
 .(سجل الرف( تحدید وإضافة المعلومات البیلیوغرافیة الناقصة إلى التسجیالت  -3
 .اعتماد وتنفیذ ممارسات وتطبیقات معیاریة موحدة في الفھرسة واعتماد أرقام تصنیف متجانسة -4

تنفیذ خطة حوسبة : ، ھدفھا ھو Retrospective Plan for automation الخطة الراجعة للحوسبة: الحالة الثالثة
ً منذ تأسیس المكتبة أو من سنوات خلت محددة لتحویل الفھارس الیدویة إلى  ً أو جزئیا مجموعة المكتبة أو موجوداتھا كلیا

 .قواعد بیانات بیلیوغرافیة
  :اإلجراءات والمھام

 (الخ..سنة،  15خمس سنوات مضت، عشر سنوات، ( تحدید الفترة الزمنیة الراجعة  -1
 .كل التركیبة ویحبذ أن تكون معیاریةحدد ش -2
 .حدد كم ونوع البیانات المدخلة -3
 .قسم الموظفین إلى فرق عمل في داخل المكتبة -4
 .حدد واجبات وأوقات العمل في داخل المكتبة -5
 .اعتماد عاملین من خارج المكتبة بأجور -6
 .اتفاق مع مكتبات أخرى أو مؤسسات أخرى -7

 الخ… مع الشركة المجھزة للبرمجیات أو األجھزة Contract Negotiations قشات عقد االتفاقمنا: الحالة الرابعة
  :أم اإلجراءات والمھام المطلوبة فھي. للحصول على أفضل صفقة مع الشركة: الھدف 

 . زج موظفي المكتبة في ھذه العملیة -1
 ادخال شخص قانوني في العملیة  -2
 ادرس العرض المقدم بعنایة  -3
 استشار مكتبات أخرى -4
 .حاول أن تقود المناقشات إلى نتائج ناجحة ومریحة للمكتبة -5

 System implementation (النظام المحوسب( تنفیذ الحوسبة : الحالة الخامسة 
 .الختیار البرنامج المناسب وتنصیبھ والعمل معھ بنجاح: الھدف 

 :اإلجراءات والمھام
ً الحتیاجاتك ومتطلباتك ) اء كحزمة جاھزه سو( اجعل النظام المقدم  -1 ً تماما ً مناسبا ) نقصد المكتبة ( أو مصمم محلیا

 .وحسب خططھا المرسومة بدقة
 .(اإلضاءة/ التبرید/ األثاث ( ھیئ المكان ومستلزماتھ -2
 .بكاتالبرمجیات ووسائل االتصال والش /انصب األجھزة واختبر جودتھا وعملھا كذلك الحال مع البرمجیة  -3
 .اطلب المعدات واألدوات المكملة األخرى للعمل -4
 .حمل القاعدة وابدأ بإدخال البیانات للقاعدة -5
 .درب واعید تأھیل العاملین في المكتبة -6
 .(..خبراء/ المستفیدین/ اعلم الموظفین(في مرحلة مبكرة من العمل  Pioll-project اختبر العمل على طریقة -7
 .(٧(ت الالزمة بعد التغذیة الراجعة من نقطة آجري التعدیال -8
 .استمر بالعمل واحصل القاعدة مفتوحة للمستفیدین بأسرع وقت ممكن -9

 ./القواعد/ راقب وقیم بشكل مستمر القاعدة -10
  :خیارات الحوسبة المطروحة للمكتبة

ً النسخة أو الطبعة الجدیدة لنظام . تاستبدال نظام محوسبة قدیم بآخر جدید من حیث األجھزة والبرمجیات والشبكا -1 مثال
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 .الدخول في نظام شبكي وھكذا/ أو برمجة، تطویر في كفاءة األجھزة
 .شراء حزمة برمجیة جاھزة مع وجود األجھزة في المكتبة -2
 .in-house database (تصمیم محلي(تطویر برنامج  -3
 .ن شركات أخرىشراء حزمة برمجیة جاھزة من شركة محددة وشراء أجھزة م -4
طلب حزمة متكاملة من األجھزة والبرمجیات من شركة واحدة تتولى مھمة تحلیل النظام وبناء القاعدة ونصب األجھزة  -5

  turnkey systems الخ وتعرف ب…وتشغیلھا والتدریب والصیانة 
.ةالدخول مع مكتبات أخرى في نظامھا المحوسب كعضو في شبكة تعاونیة محلیة أو عالمی -6 

 

 

 

 

 

خطوات یسبق البدء بالحوسبة 
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 11صفحة  بدرالدین حسن الطاھر 
 

  تحلیل وتصمیم النظم

 

 

 

 

بناء قواعد البیانات 
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 12صفحة  بدرالدین حسن الطاھر 
 

  تحلیل وتصمیم النظم

نستطیع أن نعرف قاعدة البیانات بأنھا مجموعة من البیانات المنظمة، التي یمكن الوصول إلى 
القیودوھي مجموعة من التسجیالت أو . محتویاتھا، وإدارتھا، وتحدیثھا، بسھولة  (Records) 

ویسمیھا . وتتكون قاعدة البیانات عادة من ملف واحد أو أكثر (File) یشار إلیھا باسم الملف
 ً وقاعدة البیانات التي تصمم أو تستأجر أو تشترى أو یستعان بھا . البعض قاعدة المعلومات مجازا

ات مرتبطة مع من جھات تعاونیة مختلفة، ھي عبارة عن مجموعة منظمة من بیانات ومعلوم
وتشتل قاعدة البیانات . بعضھا بنسق معین، بغرض تأمین حاجات محددة من متطلبات المستفیدین

عادة مع وحدات وأجزاء لھا تسمیاتھا وارتباطاتھا المختلفة التي تبدأ من مصطلح البت والبایت 
 .وتنتھي بالقیود أو التسجیالت والملفات

 ً وقاعدة البیانات التي تصمم أو تستأجر . ، قاعدة المعلوماتویسمي البعض قاعدة البیانات، مجازا
أو تشترى أو یستعان بھا من جھات تعاونیة مختلفة، ھي عبارة عن مجموعة منظمة من بیانات 

ومعلومات مرتبطة مع بعضھا بنسق معین، بغرض تأمین حاجات محددة من متطلبات 
جزاء لھا تسمیاتھا وارتباطاتھا المختلفة التي وتشتل قاعدة البیانات عادة مع وحدات وأ. المستفیدین

 .تبدأ من مصطلح البت والبایت وتنتھي بالقیود أو التسجیالت والملفات
تمثل البت أصغر وحدة یتعامل معھا الحاسوب، وتتمثل بخانة  .(Byte) والبایت (Bit) البت .1

أو  ١(من خانات النظام الثنائي أي  ھو متكون ) ٤٦٤٢(عتیادي ، مثال ذلك إذا كان الرقم اال (0
أما . ھو مكون من خمسة خانات أو خمسة بتات) ٠٠١٠١(من أربعة خانات فإن الرقم الثنائي 

ً  (00101110)البایت فھو مكون عادة من ثمانیة بتات  ً أو رمزا ً أو حرفا ویمثل كل بایت رقما
المعلومات  ویعربھا المتخصصون في مجال علم (Characters) وإشارة، ویطلق علیھا اسم

المحارف( ) 
ً ألن نظام الحاسوب ال یتعامل مع المحارف والكلمات االعتیادیة لذا فإنھا تتحول إلى  ونظرا
وعلى ھذا األساس فإن لكل محرف موجود ومرسوم على لوحة  .مجموعة من البایتات المناسبة

) ٠,١(بتات المفاتیح بایت خاص بھ، یختلف عن بایت المحرف اآلخر، وذلك بطریقة تنظیم ال
والبایت ھي وحدة تقدیر حجم ذاكرة الحاسوب، فنقول . وذلك بتقدیم أو تأخیر الواحد عن اآلخر

 ً ٦٤(مثال  KB)  بایت، ألن الكیلو بایت (65536)وتساوي (KB)  بایت) ١٠٢٤(الواحد ھو .  
tبلغة الحاسوب وعلى أساس ماتقدم فإن كلمة (Amer)  باللغة ، التي ھي اإلسم األول للكاتب

 :اإلنكلیزیة یتألف من أربع بایتات ھي كالتي
01000001= A 
01001101= m 
01000101= e 
r= 01010010 

ً بالبایتات التالیة) عامر(أما بالغة العربیة فیتمثل االسم  مثال : 
  = ع01010101
  = ا01001000
  = م01001100
  = ر01010110

 
عة من البتات وعلى أساس ما تقدم فإن البایت الواحد ھو مجمو ( ویمثل ) تكون عادة ثمانیة بتات

ً أو إشارة، ویطلق علیھ اسم محرف، ومجموعھ محارف،  ً أو رمزا ً أو حرفا البایت الواحد رقما
 ( Characters) یقابلھا باإلنكلیزیة

ویعتبرھا البعض، بالنسبة إلى قادة البیانات، أصغر وحدة فیھا، إذا استثنینا  . (Field) الحقل .2
وھي بیانات تمثل وحدة واحدة من القید . فھي إذن مجموعة غیر محددة من البایتات. والبایت البت

)أو التسجیلة، فقد یمثل الحقل الواحد االسم الكامل للشخص  أو عنوان ) الخ... موظف، مؤلف 
محمد فتحي عبد (مثال ذلك حقل مؤلف الكتاب ھو . شخص أو عنوان مقالة أو كتاب، وھكذا
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وھكذا بالنسبة إلى بقیة البیانات ) مقدمة في علم المعلومات(قل ثاني لعنوان الكتاب ھو وح (الھادي
 .المتعلقة بالكتاب

ویمثل مجموعة مناسبة من الحقول المترابطة، تخص وحدة  . (Record) القید أو التسجیلة .3
خزون في واحدة من موضوع قاعدة البیانات، یكون متفق علیھا بموجب البرنامج التطبیقي الم

 أو فھرس (Index) ذاكرة الحاسوب والمعني بمعالجة البیانات المطلوبة، لعمل كشاف
(Catalog) أو نظام لألفراد والموظفین (Personnel)  الخ... أو نظام للطلبة أو للرواتب .

فبالنسبة إلى مثالنا األول فإن القید أو التسجیلة الخاصة بالكتاب أو الطلبة، ربما تكون مجموع 
  :البیانات اآلتیة
الحقل األول( ٦٥٤٣٠٢: الرقم التسلسلي للكتاب، أو رقم الطالب ) 

الحقل الثاني(محمد فتحي عبد الھادي : اســـم المؤلف أو اسم الطالب - ) 
مقدمة في علم المعلومات، أو كلیة الطب : عنوان الكتـاب، أو الكلیة التي یدرس فیھا الطالب -

الحقل الثالث( ) 
ص . عما: ، أو عنوان الطالب١٩٨٤القاھرة، مكتبة غریب، : لنشـر، أو عنوان الطالببیانات ا -

ً  ٧٦٥٥. ب. الحقل الرابع(مثال ) 
أو قسم علم . صفحة، مصورات ٣٢٠: بیانات التوریق، أو القسم العلمي الذي یدرس فیھ الطالب

الحقل الخامس(النفس  ) 
حاسوب/یقتوث/معلومات: الواصفات، أو أیة بیانات تخص الطالب / مكتبات/تكنولوجیا /

الحقل السادس/ (اتصاالت/مصغرات/شبكات/مصادر ) 
لتمثل بمجموعھا وحدة واحدة نطلق علیھا ) إن وجدت(وھكذا بالنسبة للحقول المتبقیة األخرى 

 (Record)اسم القید أو التسجیلة 
ً وعلى ھذا األساس فإن ھذه البیانات وغیرھا من البیانات التعریفیة بھذا الك تاب ستكون كلھا أساسا

ومن الممكن استرجاع المعلومات عن ھذا الكتاب بأیة صیغة تناسب . واحدة (Record) لتسجیلة
اإلیعازات (المستفید والمستخدم، من خالل بیانات التسجیلة الواحدة، وعلى ضوء البرنامج 

التي تعكس طرق االسترجاع المختلفة) واألوامر . 
الملفات فإنھا قد تمثل مجموعة محددة من القیود في قاعدة البیانات، أما  . (Files) الملفات .4

 مثال ذلك
ملف طلبة الدراسات العلیا في الجامعة، وملف آخر لطلبة الدراسات األولیة الصباحیة، وملف 
وھكذا قد تشتمل قاعدة البیانات الواحدة على مجموعة من  ... ثالث لطلبة الدراسات المسائیة

 .الملفات
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مكونات قاعدة البیانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

:أنـواع قواعـد البیانـات حسب طبیعة مستخدمیھا 

 
ھي مجموعة من الملفات الموحدة التي  . (individual databases) قواعد بیانات فردیة .1
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 15صفحة  بدرالدین حسن الطاھر 
 

  تحلیل وتصمیم النظم

المایكرویة یستطیعون أن / فمستخدمو الحواسیب المصغرة. تستخدم بواسطة فرد واحد فقط
واحد منھم قاعدة بینات خاصة بھ، باستخدام برامج إدارة قواعد البیانات الشائعة ینشئ كل 
فالمعلومات تكون مخزونة  .(Popular databases management software) المعروفة

وعلى ھذا األساس فإنھ بإمكان طلبة الدراسات العلیا  .في األقراص الثابتة لحواسیبھم الشخصیة
ً أن یقوموا بتنفی  .ذ بحوثھم ومتابعاتھم وتجاربھممثال

 Personal) كذلك فإن ھنالك قواعد بیانات فردیة أخرى تخصص لمدیري المعلومات الشخصیة
Information Management/ PIMs )  تساعدھم في متابعة وإدارة المعلومات التي
 .أرقام ھواتف، ووظائف، ومالحظات عامة،تستخدمھا بشكل یومي منتظم، مثل عناوین، 

ً، وھذا النوع  . (Shared Databases) قواعد بیانات متشاركة .2 وتسمى قاعدة الشركة أیضا
وقد . من القواعد یكون مشاركة بین العاملین في شركة ما، أو مؤسسة معینة، في موقع واحد

 ( Server)تخزن الشركة، أو المؤسسة، ذات العالقة بھذه القاعدة، البیانات في حاسوب خادم 
فالعاملون یدخلون إلى قاعدة البیانات عن  .مثالً  (Mainframe) النوع الكبیر كحاسوب من

ً . من خالل طرفیات أو حواسیب مصغرة مایكرویة (LAN) طریق شبكة معلومات محلیة وغالبا
 Database)ما تدار قاعدة الشركة ھذه بواسطة جھة تسمى مدیر قاعدة البیانات 

Administrator/ DBA)نسیق النشاطات واالحتیاجات ذات العالقة بالقاعدة، ، والذي یقوم بت
وتحدید میزات وأولویات الوصول إلى القاعدة، ویضع المواصفات والخطوط العامة لالستخدام، 

ً عن أمنیة المعلومات والحفاظ علیھا  .ویكون مسؤوال
لى ویشتمل ھذا النوع من القواعد ع . (Distributed Databases) قواعد بیانات موزعة .3

مجموعة من الحواسیب، تخزن فیھا البیانات، في مواقع مختلفة، وترتبط مع بعضھا بواسطة 
وتكون مواقع الحواسیب متباعدة  .(Client/ Server Network)شبكة حواسیب الزبائن 
ً، عبر البحار مثالً  كذلك فإن مثل ھذه القواعد قد ترتبط بواسطة اإلنترنت، كأن تكون . أحیانا

 .كز عام، في موقع، وفروع موزعة في مواقع أخرى من العالمشركة لھا مر
ھي عبارة عن قواعد متاحة إلى المستخدمین  . (Public Databases) قواعد بیانات عامة .4

ً، فما . والمستفیدین من عامة الناس فإذا ما كنت تفتش عن معلومة، أو معلومات محددة، مثال
 الویب/ الذي ینفذ البحث في الشبكة العنكبوتیة (Browser) علیك إال أن تلجأ إلى متصفح

(Web) حیث یتحرى المستخدم في المئات من المواقع لیصل إلى . على اإلنترنت، عادة
. وعلى ھذا األساس فإن العدید من ھذه المواقع تمثل قواعد بینات عامة .المعلومات المطلوبة

 أو AltaVista أو Yahoo مواقع وھنالك العدید من قواعد البیانات العامة المجانیة، مثل
Amazon.  بینما ھنالك قواعد متخصصة وبحثیة یدخل إلیھا عامة المستخدمین لقاء أجور

 Ebsco أو Dialog محددة، ومتفق علیھا عادة، مثل قواعد
 :أنـواع قواعـد البیانـات حسب محتویاتھا

قواعد تشتمل على وھي  . (Bibliographic Databases) قواعد بیانات ببلیوغرافیة .1
البیانات الوصفیة األساسیة، التي تعكس الفھرسة الوصفیة والموضوعیة والكشافات 

مباشرة  (Text) فھي ال تقود الباحث إلى المعلومات بشكلھا النصي. والمستخلصات، للمعلومات
ومن . بل تعرفھ بما ھو منشور ومتوفر من مصادر عن المجال الذي یبحث فیھ ویفتش عنھ

الطبیة،  (MEDLINE) التعلیمیة، وقاعدة مدالین (ERIC) مثل ھذه القواعد قاعدة أریك نماذج
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الزراعیة، التي ھي من أھم القواعد العالمیة المحوسبة، التي  (AGRICOLA)وقاعدة أكریكوال 
وتشتمل ھذه . تعمل على تحلیل وتكشیف واسترجاع النتاج الفكري االختصاصات المذكورة

فیة وببلیوغرافیة لآلالف من الدوریات والمصادر المتخصصة التي تنشر القواعد إشارات وص
ً على نوع . في مختلف مناطق العالم وتحدث معلومات ھذا القواعد في فترات مناسبة، اعتمادا

 .الوعاء اإللكتروني الذي ینقل مثل ھذه المعلومات
ھذه القواعد مجامیع  وتمثل قواعد مثل . (Reference Databases) قواعد بیانات مرجعیة .2

مھمة من المعلومات المرجعیة التي یحتاجھا الباحثون والمستفیدون في اإلجابة على 
استفساراتھم، مثل قواعد القوامیس والمعاجم التي، وقواعد أدلة األسما، وقواعد الموسوعات 

  .ودوائر المعارف، وقواعد السیر والتراجم، وغیرھا من القواعد المرجعیة
وھي قواعد  . (Numeric & Statistical Databases) بیانات رقمیة وإحصائیة قواعد .3

. تشتمل على إحصاءات سكانیة أو إحصاءات متنوعة أخرى، یحتاج الباحثون إلى الرجوع إلیھا
ومن أمثلتھا قاعدة الكتاب اإلحصاءي لألمم المتحدة، الطبعة األخیرة التي تضم بیانات إحصائیة 

وتشتمل على إحصاءات السكان والحسابات  .دولة ومنطقة في العالم) ٢٠٠(عن أكثر من 
  .القومیة والقوى العاملة واألجور واألسعار والزراعة والصناعة والتجارة الخارجیة

قواعد بیانات تشتمل على  . (Full-text Databases) قواعد بیانات نصوص كاملة .4
والبیانات التعریفیة المطلوبة والمحددة للمادة النصوص الكاملة للوثائق، إضافة إلى االقتباسات 

المراد توصیفھا، كبیانات المؤلف، والعنوان، والناشر، ورؤوس الموضوعات أو الواصفات، 
وھذا النوع من القواعد ھو في تزاید مستمر، بعد أن وجد الباحثون والمستخدمون . والمستخلص

 .عد أن توسعت القدرات التخزینیة للحواسیببأن قواعد البیانات الببلیوغرافیة لیست وافیة، وب
 ،ً وعلى ھذا األساس فإن قواعد النصوص الكاملة ھي نصوص المصادر المخزونة إلكترونیا

 .كقواعد الصحف، والمجالت ومقاالتھا، والكتب
وكما ھو واضح فإن مثل ھذه القواعد تحتاج إلى مجھود أكبر من األنواع األخرى لقواعد 

ً إلى مساحات تخزینیة أكبرالبیانات، كالقواع  .د الببلیوغرافیة، وتحتاج أیضا
 ومن الجدیر بالذكر أن لقاعدة البیانات إدارة خاصة بھا تسمى نظام إدارة قاعدة البیانات

(database management system)  مدیر قاعدة البیانات، وھو برنامج ً ، ویسمى أحیانا
ل إلى البیانات والمعلومات المتوفرة في یسمح لمستخدم حاسوب،واحد أو أكثر، من الوصو

.قاعدة بیانات محددة 
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  تحلیل وتصمیم النظم تح

 

 

 

 

أنواع قواعد البیانات حسب محتویاتھا وشمولیتھا 
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